
VOLEBNÝ A ROKOVACÍ PORIADOK 
 

SLOVENSKÉHO ZVÄZU POZEMNÉHO HOKEJA 
 

NA 11. KONFERENCIU SZPH 
 

ČASŤ I. 
ROKOVACÍ PORIADOK KONFERENCIE SZPH 

 
Úvodné ustanovenie 

Tento rokovací poriadok ustanovuje pravidlá rokovania 
a organizácie Konferencie Slovenského zväzu 
pozemného hokeja („ďalej len Konferencia“).  
 

Zvolávanie Konferencie SZPH  

Zvolávanie Konferencie upravujú stanovy SZPH.  

 

Program Konferencie SZPH  

a) Návrh programu Konferencie je obsiahnutý v 
písomnej pozvánke na konferenciu po predošlom 
schválení Predsedníctvom SZPH.  

b) Konferencia na začiatku každého rokovania, ak je 
uznášaniaschopná, prerokuje návrh programu a o 
jeho schválení rozhoduje hlasovaním. Konferencia 
môže pri prerokovaní návrhu programu rokovania 
na návrh člena SZPH, člena Predsedníctva SZPH 
a kontrolóra SZPH, navrhnutý program doplniť 
alebo zmeniť. Na prijatie programu, prípadne zmien 
programu, je potrebná nadpolovičná väčšina 
prítomných členov SZPH.  

 

Účasť  na Konferencii SZPH  

a) Konferencie sa zúčastňujú riadni členovia SZPH, 
prostredníctvom svojich delegátov, a to v počte 
schválenom podľa Stanov SZPH, členovia 
Predsedníctva SZPH, čestní členovia SZPH, 
kontrolór SZPH, sekretár SZPH a hostia („ďalej aj 
„účastníci Konferencie“).  
 

Rokovanie na Konferencii SZPH 

a) Rokovanie Konferencie riadi predseda SZPH alebo 
ním poverený člen Predsedníctva SZPH („ďalej len 
predsedajúci“). 

b) Konferencia volí pracovné komisie podľa programu 
(napr. volebnú komisiu, mandátovo-návrhovú 
komisiu a pod.). 

c) Právo predkladať Konferencii dokumenty na 
prerokovanie, návrhy a podnety majú: 
- Delegáti Konferencie, 
- Členovia Predsedníctva SZPH, 
- Kontrolór SZPH. 

d) Do diskusie sa môžu prihlásiť prítomní účastníci 
Konferencie, pričom diskusiu riadi predsedajúci 
a prideľuje slovo prihláseným podľa poradia, 
v ktorom sa do diskusie prihlásili. 

e) Ak sa rečník odchyľuje od prerokúvanej veci, 
predsedajúci ho vyzve, aby hovoril k veci. Ak ani po 
opakovanej výzve nebude hovoriť k veci, odoberie 
mu slovo. 
 

Hlasovanie 

a) Hlasovanie je verejné alebo tajné. 

b) Informácie o výsledku verejného hlasovania a 
zápisnica o výsledku tajného hlasovania sú 
súčasťou zápisnice z Konferencie. 

c) Konferencia rozhoduje o každom návrhu 
hlasovaním. 

d) Na Konferencii majú právo hlasovať jej delegáti. 

e) Konferencia je schopná uznášať sa, ak je na nej 
prítomná nadpolovičná väčšina všetkých delegátov. 

f) O návrhoch sa hlasuje v poradí, v akom boli 
predložené. 

g) Na platnosť uznesenia je potrebný súhlas 
nadpolovičnej väčšiny prítomných delegátov. 

h) Pred každým hlasovaním predsedajúci oznámi, o 
ktorom návrhu sa bude hlasovať a zopakuje presné 
znenie návrhu, ak návrh nebol vopred písomne 
predložený alebo ho nepredkladá predseda 
návrhovej komisie. Predsedajúci potom prikročí k 
riadeniu hlasovaniu.  

i) Jednotlivé hlasovanie nemožno prerušiť a 
predsedajúci počas neho nemôže nikomu udeliť 
slovo.  

j) Verejne sa hlasuje spravidla zdvihnutím ruky s 
hlasovacím lístkom, ktoré obdrží každý prítomný 
delegát pred začiatkom rokovania pri prezentácii.  

k) Výsledky hlasovania vyhlási predsedajúci tak, že 
oznámi počet delegátov, ktorí hlasovali za návrh, 
počet delegátov, ktorí hlasovali proti návrhu a počet 
delegátov, ktorí sa zdržali hlasovania.  

l) Pri hlasovaní je zastúpenie iným delegátom alebo 
inou osobou vylúčené.  
 

Tajné hlasovanie 

a) Tajne sa hlasuje spravidla pri voľbe a odvolávaní 
členov SZPH, predsedu SZPH, členov 
Predsedníctva SZPH a Kontrolóra SZPH. 

b) Pre zabezpečenie tajného hlasovania si 
Konferencia volí volebnú komisiu a schvaľuje 
volebný poriadok.  

c) Na tajné hlasovanie sa používajú volebné lístky, 
ktoré členovia volebnej komisie vydajú delegátom 
pred každým aktom hlasovania. Na priebeh tajného 
hlasovania dozerajú členovia volebnej komisie, ktorí 
spočítavajú hlasy a vyhotovujú zápisnicu o výsledku 
tajného hlasovania  

d) Predseda volebnej komisie oznámi počet vydaných 
hlasovacích lístkov, počet platných lístkov, počet 
neplatných lístkov a vyhlási výsledky tajného 
hlasovania.  
 



ČASŤ II. 
VOLEBNÝ PORIADOK KONFERENCIE SZPH 

 
Úvodné ustanovenie 

a) Podľa tohto Volebného poriadku sa na                11. 
Konferencii SZPH uskutočnia voľby do orgánov 
SZPH, konkrétne voľba:  
- predsedu SZPH, 
- členov Predsedníctva SZPH. 

b) Predsedníctvo SZPH zvolené na 11. Konferencii 
SZPH podľa tohto Volebného poriadku, má 10 
členov a je zložené z: 
- predsedu SZPH 
- 9 členov predsedníctva SZPH. 

 
Všeobecné zásady 

c) Voľby do orgánov SZPH sa uskutočňujú tajným 
hlasovaním.  

d) Právo hlasovať majú len členovia SZPH 
prostredníctvom svojich delegátov, ktorí sú fyzicky 
prítomní v rokovacej sále. 

e) Kandidát na volenú funkciu musí spĺňať podmienky 
podľa Stanov SZPH. 

f) Po preskúmaní návrhov na kandidátov sa do 
zoznamu kandidátov zaradia tí, ktorí splnili 
podmienky kandidatúry a najneskôr 7 dní pred 
konaním Konferencie doručí sekretariát SZPH 
zoznam kandidátov delegátom Konferencie. 

g) Navrhovaní kandidáti nemusia byť fyzicky prítomní 
na rokovaní Konferencie. 
 

Priebeh volieb 

a) Voľby riadi volebná komisia minimálne v počte troch 
členov. Volebná komisia sa volí na 11. Konferencii 
SZPH na návrh Predsedníctva SZPH. Členovia 
volebnej komisie si spomedzi seba zvolia predsedu. 
Komisia predkladá Konferencii zoznam všetkých 
navrhnutých kandidátov do volených orgánov SZPH 
a dohliada na riadny priebeh volieb. 

b) Voľby sa vykonávajú tajným hlasovaním, ak 
konferencia nerozhodne inak. Ak počet navrhnutých 
kandidátov zodpovedá počtu miest, ktoré majú byť 
obsadené, môže konferencia jednoduchou 
väčšinou prítomných delegátov rozhodnúť o 
verejnom hlasovaní.  

c) Volebné lístky obsahujú: názov a adresu SZPH, 
označenie Konferencie s uvedením termínu a 
miesta konania, označenie voľby príslušného 
orgánu SZPH, číslo kola volieb, abecedný zoznam 
kandidátov a odtlačok pečiatky SZPH. Volebné 
lístky sa pripravia v počte podľa prezentácie.  

d) Akt voľby sa vykoná vyznačením krížika do 
vymedzeného poľa (prázdny štvorec) pri mene 
kandidáta na volebnom lístku. 

h) Ak je kandidátov viac, delegát upraví volebný lístok 
tak, že označí krížikom do vymedzeného poľa 

(prázdny štvorec) kandidáta, za ktorého hlasuje. V 
spodnej časti volebného lístka sa uvedie počet 
volených kandidátov. 

i) Platný volebný lístok je ten, v ktorom delegát 
hlasoval podľa bodu h) za 0 až 9 kandidátov 
vrátane. 

j) Ak je kandidát iba jeden, delegát označí krížikom do 
vymedzeného poľa (prázdny štvorec) či je “ZA” 
voľbu, “PROTI” voľbe alebo “ZDRŽAL SA” voľby. 

k) Vpisovanie ďalších skutočností na volebný lístok 
ako aj označenie krížikom mimo vymedzeného poľa 
je neprípustné a takýto volebný lístok sa považuje 
za neplatný. 
 

Zvolenie kandidáta - predseda SZPH 

a) Ak je navrhnutý na volenú funkciu len jeden 
kandidát, na jeho zvolenie sa vyžaduje 
nadpolovičná väčšina hlasov všetkých delegátov; 
inak sa koná ihneď druhé kolo voľby, v ktorom 
postačuje na zvolenie jednoduchá väčšina hlasov 
prítomných delegátov. Ak podľa tohto postupu 
kandidát nebol zvolený, volebná komisia vyhlási do 
48 hodín doplňujúce voľby na neobsadenú funkciu 
a určí termín ich konania. 

b) Ak je kandidátov na volenú funkciu viac, zvolený je 
ten kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu 
hlasov všetkých delegátov; inak sa koná ihneď 
druhé kolo volieb. 

c) Do druhého kola volieb postupuje kandidát, ktorý sa 
počtom získaných hlasov umiestnil na prvom mieste 
a kandidát, ktorý sa počtom získaných hlasov 
umiestnil na druhom mieste. Ak získali viacerí 
kandidáti rovnaký najväčší počet hlasov na prvom 
mieste, postupujú druhého kola len títo kandidáti. Ak 
v prvom kole získal jeden kandidát najväčší počet 
hlasov a na druhom mieste sa umiestnili viacerí 
kandidáti s rovnakým počtom hlasov, postupujú 
všetci kandidáti na prvom a druhom mieste do 
druhého kola. 

d) V druhom kole volieb je zvolený kandidát, ktorý 
získal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých 
delegátov. Ak ani jeden z kandidátov nezíska v 
druhom kole nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých 
delegátov, na zvolenie kandidáta v ďalších kolách 
postačuje jednoduchá väčšina hlasov prítomných 
delegátov, pričom do ďalších kôl postupujú 
kandidáti podľa rovnakého kľúča, ako v prípade 
postúpenia do druhého kola podľa bodu c).  

e) Ak podľa bodov c) a d) nebol zvolený do funkcie 
žiadny kandidát, volebná komisia vyhlási do 48 
hodín doplňujúce voľby na neobsadenú funkciu a 
určí termín ich konania. 

 
Zvolenie kandidáta - člen Predsedníctva SZPH 

a) Za člena Predsedníctva SZPH je zvolený ten 
kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov 



všetkých delegátov. 

b) Ak podľa bodu a) nie je v prvom kole zvolený 
stanovený počet členov Predsedníctva SZPH, koná 
sa ihneď druhé kolo volieb. 

c) Do druhého kola volieb postupujú na každé 
neobsadené miesto dvaja kandidáti s najväčším 
počtom hlasov. Ak získali viacerí kandidáti rovnaký 
najväčší počet hlasov, postupujú do druhého kola 
všetci títo kandidáti. 

d) Po druhom kole volieb sa stanoví poradie 
kandidátov podľa počtu platných získaných hlasov 
od najväčšieho po najmenší.  

e) Za členov Predsedníctva SZPH sú zvolení tí 
kandidáti, ktorí získali najväčší počet platných 
získaných hlasov podľa poradia v bode d), pričom 
počet takto zvolených kandidátov zodpovedá počtu 
neobsadených miest členov Predsedníctva po 
prvom kole volieb. 

 
 

ČASŤ III. 
MANDÁTOVO - NÁVRHOVÁ KOMISIA 

 

a) Mandátovo - návrhová komisia je pracovná komisia 
Konferencie. 

b) Spravidla má 3 členov, ktorí si spomedzi seba zvolia 
predsedu. 

c) overuje platnosť mandátov, podáva správu o počte 
prítomných delegátov a zisťuje, či je Konferencia 
schopná uznášať sa.  

d) Pripravuje a predkladá návrh na uznesenie 
Konferencie, prípadne ďalšie obsahové materiály. 
 

Záverečné ustanovenia 

Tento rokovací a volebný poriadok platí pre                 11. 
Konferenciu SZPH, ktorá sa koná v Šenkviciach dňa 
16.6.2018. 
 


